
 

 

 
 

 : ىو تغيير شكل آخر الكلمة بتغير موقعها اإلعرابيالمعرب  –أ
 مررت بمحمدٍ  . -  رأيت محمدا ً  - جاء محمد ُ  - - مثل : 

فى الجملة ) يلزم حالة  : تعريفو : ىو ثبوت شكل آخر الكلمة على حالة واحدة مهما تغير موقعها المبنى –ب 
 واحدة ( 

 . بهذامررت  -  . ىذارأيت  -  . ىذاجاء  -مثل : 
 

 المعرب والمبنى
 من األسماء

 
 األصل فى األسماء أنها كلها معربة ما عدا

 أسماء اإلشارة ) ماعدا ىذان وىاتان ( .                                                    .1

 )ماعدا اللذان واللتان ( .األسماء الموصولة    .2
 أسماء الشرط .                                .3
 أسماء االستفهام .                                                                         .4
 ضمائر . .5
 حروف . .6
 بعض الظروف .  .7

   ملحوظة    
 
  الضمائر :  كلها مبنية سواء أكانت منفصلة أم متصلة -1
 :  وىى ثالثة أقسامالضمائر المنفصلة  -1
 نحن (  أنا للمفرد بنوعيو ، نحن للمثنى والجمع بنوعيو –ضمائر المتكلم  : ) أنا  -أ

أنتن( أنت للمفرد بنوعيو ، أنتما للمثنى بنوعيو ،  –أنتم  -أنتما  –أنت  –ضمائر المخاطب : ) أنت  -ب 
 مؤنث السالمأنتم لجمع المذكر السالم ، أنتن لجمع ال

ىن ( ىو للمفرد المذكر ، ىى للمفردة المؤنثة ، ىما للمثنى  –ىم  –ىما  –ىي  –ضمائر الغائب : ) ىو  -ج
 بنوعيو ، ىم لجمع المذكر السالم ، ىن لجمع المؤنث السالم

ياء  : وىى ) تاء الفاعل ، ناء الفاعلين ، ألف االثنين ، نون النسوة ، واو الجماعة ، الضمائر المتصلة
 المخاطبة ، ياء المتكلم ، كاف الخطاب ، ىاء الغيبة( 

 أعجبني فوز األىلي. :مثال 
عراب المثني حيث يرفعان ٳألنهما يعربان  فهما معربانأسماء اإلشارة كلها مبنية ماعدا عن ىذان وىاتان  -2

 باأللف ، وينصبان ويجران بالياء.

 المعرب والمبنى
 

 المعرب والمبنى
 من األسماء

 



 

 

 ، أولئك ، ىنا ، ىهنا ، ىناك ، ىنالك ( وىى ) ىذا ، ىذه ، ذلك ، وذاك ، تلك ، ىؤالء 
 اسم ( 11) أسماء اإلشارة المبنية                     

 طالبات متفوقات ىؤالء رجل كريم ، ذلكبنت مؤدبة    ،   ىذهولد مجد   ،    ىذامثال :   
اب المثني حيث يرفعان عر ٳألنهما يعربان  األسماء الموصولة كلها مبينة ماعدا اللذان واللتان فهما معربان -3

 باأللف ، وينصبان ويجران بالياء.
 وىى ) الذى ، التى ، الذين ، الالئى ، الالتى  ( وىى أسماء مختصة )أسماء موصولة مبنية ( 

 فازوا بالجائزة ،  جاء من فاز الذيننجح   ،  حضر  الذى) من ، ما ( وىى أسماء مشتركة مثال :   جاء 
 تحبون "                                                                                                                   مانفقوا م" لن تنالوا البر حتى ت

                                                                                                                       فهي اسم معرب وليس مبني أسماء االستفهام : كلها مبنية ماعدا أي معربة -4   
                     من للعاقل                                 مثال : من كتب الواجب ؟                                                              -أ

مثال : ما اسم الكتاب الذى بين يديك ؟                                                                     ما لغير العاقل                        -ب
                      متى للزمان                            مثال : متى يكون السفر ؟                                                                 -جـ 
                                                                      أين للمكان                                مثال : أين تجلس ؟                                                                   -د

ك ؟                                                                                               كيف للحال                             مثال : كيف حال  -ىـ 
                                     أسماء الشرط :  مبنية                                                                                                          -5
                    متى وإذا   " للزمان " مثال : إذا كثرت المصانع قل المتعطلون ، متى تسافر تجد متعة                                               -أ

                                                                   من          " للعاقل "                مثال: من يذاكر ينجح                                          -ب
                   ما ومهما   " لغير العاقل "          مثال : ما تدخر من مال ينفعك                                                               -جـ 
مثال : أينما تكونوا يدرككم الموت                                                                                     أين            " للمكان "             -د
                 كيفما        " للحال "                  مثال : كيفما تقول الصدق يرض عنك اهلل                                                   -ىـ
اآلن (                                                                                                                        –أمس  –منذ  –مبنية مثل ) حيث  بعض الظروف -6

                                                                                                                                                 لحظات                            منذقابلت أسرتي  حيث،  اآلنوجئت  أمسمثال: سافرت 

 تدريبات
                                                       استخرج األسماء المبنية فيما يأتى مبيناً نوعها                                                        -1
 ما الذى سوف يقدمو تالميذ مصر ؟                                                        -2من ذاكر الدرس اليوم ؟                         -1
 د القاىرة ؟                                                                  أين يقع ستا -4متى يبدأ االمتحان ؟                            -3 

 إذا ساد النظام انتظم المرور.                                                      -6كيف نذىب إلى المدرسة ؟                      -5
 يذاكر ينجح .                                                                        من  -8متى تمشى ترى صورا جميلة                 -7
 ما تقدمو للمجتمع يرد إليك                                                          -11مهما تقرأ يزدك علماً ومكانة               -9

 كيفما تؤدى عملك يكن الجزاء                                                          -12أين تتجول فى الحقول تصف نفسك       -11
 ألقى الزعيم خطابو أمس                                                              -14         يذاكر التلميذ حيث يوجد الهدوء -13 
 لم أقرأ الشعر منذ أسبوع                                                                             -16        تقام المسابقة اآلن                   -15 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مضارع   أمــــــــــر    ماض     
                                                                                                        الفعل الماضى مبني دائما   -1

 :تية في الحاالت اآل( يبنى على الفتح  1)   
 . (جاء –قرأ  –كتب   )مثل : إذا لم يتصل بضمير 
 فهما(. –علما  –مثل ) شربا  :ذا اتصل بألف االثنين ٳ     
 فهمت (. –علمت  –مثل ) قرأت  :ذا اتصل بتاء التأنيث ٳ    

 ( يبنى الفعل الماضى على السكون إذا اتصل بو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة . 2) 
 كتبن .                                                                           –كتبنا   –مثل كتبت   

 ( يبنى الفعل الماضى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة . 3) 
 رسموا .                                                                                      –تبوا مثل ك  
 الفعل األمر مبنى دائما :   -2    

 ) أ ( يبني على السكون :  
                                                             اعلم                                      –اقرأ  –إذا كان الفعل األمر صحيح األخر: مثال اذىب  -1 

 ساعدن   –اعلمن  –إذا اتصلت بو نون النسوة : مثال اكتبن  -2
 ) ب ( يبني على الفتح : إذا اتصلت بو نون التوكيد :  

 ساعدن –اعلمن  –مثال اكتبن 
 ) جـ ( يبني على حذف حرف العلة : 

 اقض –اقض  –األخر: مثال اسع  إذا كان  الفعل األمر معتل
 ) د (  يبني على حذف النون :

 ياء المخاطبة . –ألف االثنين  –إذا اتصلت بو واو الجماعة  
                   ( حافظوا على الصلوات و الصالة الوسطي .                                                                                       1األمثلة : 

 ( فقولي إني نذرت للرحمن صوماً .   3( اذىبا إلى فرعون فقوال لو قواًل ليناً . )2
                                                  الفعل المضارع معربا  دائما  إال إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة   -2

 إذا اتصلت بو نون التوكيد  ( يبنى الفعل المضارع على الفتح 1) 
 ) الخفيفة أو الثقيلة (                                                                   

الالمعرب والمبنى من األفع  
 



 

 

 ( يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت بو نون النسوة  2)    
 مثال:

 وكيد الثقيلة (فى عمل الواجب ) فعل مضارع مبنى على الفتح التصالو بنون التتقصرنَّ ال  
 من أبصارىن ) فعل مضارع مبنى على السكون التصالو بنون النسوة ( يغضضنَ قل للمؤمنات  مثال  :

 تدريبات
استخرج األسماء المبنية والمعربة ونوعها واألفعال المبنية والمعربة وسبب بنائها والحروف المبنية فى  -1

                                                                                                                              الجمل اآلتية :                                
واهلل لينتصرن الحق على الباطل                                                            -2العاقل يعمل الخير                  -1
أكرم ضيفك وصن جارك                                                                       -4نجح المجد ونال الجائزة           -3
 ما فعلت إال الخير وما توكلت إال على اهلل  -6واهلل الجتهدن في دروسي       -5
 بين عالم بنى الفعل فى الجمل اآلتية :  -2
 الممرضات يقمن بالواجب   -2وطنى          واهلل ألخدمن -1
                                                                                                                                                      -حدد الفعل األمر  وعالمة بنائو فيما يأتي : -3
( ذاكروا دروسكم بجد                                                                                              2                        ( اسع في الخير     1
                             ( ازرع الخير تحصد خيرا                                                        4( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة            3
(  تنافسوا على التفوق                                                                                      6( ساعدني أمهاتكن                         5
                                                                             ( اكتبا الواجب                       8( أطعمي الفقراء في رمضان              7
( افشوا السالم بينكم                                                                                        11( اذىبن بعيدا                               9

 (  أقم صالتك تنعم بحياتك 12هلل             ( أطع والديك يرض عنك ا11
    -حدد الفعل الماضي وعالمة بنائو فيما يأتي : -4
( األوالد خرجوا إلى الشارع                                                                                        2   ( نجح المجتهد                     1
( الدولة اىتما بالمتفوقين                                                                                          4  قان تنافسا على الجائزة   ( المتساب3
                                                    ( الجنود انتصروا في المعركة                                            6( الفتيات ساعدن أمهاتهن                 5
 ( المدرسات اخلصن في عملهم8( انتخب الناس الرئيس                     7
                                                                   حدد األفعال المعربة و المبنية فيما يلي :                                                                                      -5

 –يعاون  –تجتهد  –نسى  –زار  -نساعد  –يتذكر  -وقف  -عرف  –أمضى  –نحتفل  –شرح  –يقاتل 
 افترق       –انتصر 

 حدد نوع كل كلمة مما يأتى من حيث المعرب والمبنى مع بيان  السبب : -6
 –المشكلة –شارع  –وقف  –عرف  –أمضى  –ما   –خرجوا  –الذى  –لصباح ا –يفعل  –الكتاب  –)ىو  

                                                                                                                                                                                                                                –ىذا 
 يكتبَن ( –مدرسة  –أنت  –المدينة 

 



 

 

 
 

 العطف
 ملحوظة :       

        . العطف كباقى التوابع يأخذ حكم متبوعو  رفعا ونصبا وجرا 
         ىو تابع يتوسط بينو وبين متبوعو أحد حروف العطف .العطف : 

      مما يتكون العطف :
 أداة العطف .      -أ 

 معطوف عليو ) ما قبل األداة (.    -ب
 معطوف ما بعد األداة  . -جـ

 (  9حروف العطف : ) 
 . الواو -1     

 ) الترتيب والتعقيب ( مثل : يأمر القائد فيتحرك الجيش .  الفاء -2      
 صد . ) تفيد الترتيب مع التراخى ( مثل : يزرع الفالح القمح ثم يح ثم -3      
 ) تفيد التخيير أو الشك ( مثل : مارس السباحة أو الرماية .  أو -4      

 ) لطلب تعيين أحد الشيئين ( مثل : أسيارة ركبت فى سفرك أم قطار .  أم -5      
 ) تفيد اتيان الحكم للمعطوف عليو ونفيو عن المعطوف ( .  ال -6      
 عرفت الغدر لكن الوفاء .  ) تفيد االستدراك ( مثل ما لكن -7      
 ) تفيد اإلضراب ( .             بل -8      
 أوالً العطف بــ  لــــــكن :            

 القاعدة : 
 لكن حرف عطف يتوسط بين المعطوف عليو والمعطوف ويفيد االستدراك .  -1

 لكْن تنفى الحكم عن المعطوف عليو وتثبتو للمعطوف .  -2       
 جملة قبلها تكون مسبوقة بنفى أو نهى . لكن ال -3

 لمعطوف عليو والمعطوف مفردان يجب أن تكون نون لكن)ساكنة( غير مشددة ا -4

 المعطوف يتبع المعطوف عليو رفعا ونصبا وجرا والمعطوف عليو يعرب  -5
 حسب موقعو فى الجملة .

 ** إذا أتى بعدىا فعال فهي غير عاطفة.
 

 ال تصاحب األشرار لكن األخيار  اء ما عرفت الغدر لكن الوفـ
 ال احترام الشرير لكن المحترم  ما صادقت منافقا لكن مخلصا 

 ثانياً العطف بــ ) ال ( : 
 القاعدة :              

 تأتى ال حرف عطف يتوسط بين المعطوف عليو والمعطوف .  .1



ال العاطفة تثبت الحكم لما قبلها وتنفيو عما بعدىا .  .2
ليو والمعطوف يكونان مفردين ؟المعطوف ع .3
المعطوف يتبع المعطوف عليو رفعا ونصبا وجرا .  .4
الجملة قبل ال العاطفة تكون مثبتة غير مسبوقة بنفى أو نهى .  .5
ال تثبت الحكم لما قبلها وتنفيو عما بعدىا .  .6

أمثـــــــلة
يحترم  يحب الناس الصادق ال الكاذبنريد السالم ال الحرب

أدافع    يقبل الناس الحق ال الباطل اح بالعمل ال القوليتحقق النج
ثالثا العطف بـ ) بل ( : 

 القاعدة :   
 بل حرف عطف يتوسط بين المعطوف عليو والمعطوف .  .1
المعطوف يوافق المعطوف عليو فى اإلعراب رفعا ونصبا وجرا .  .2
المعطوف عليو والمعطوف مفردان .  .3
تأتى بل فى صورتين :  .4
يعطف بها بعد نهى أو نفى فتكون بمعنى لكن تماما فتنفى الحكم عما قبلها وتثبتو لما بعدىا .  أن -1
أن تأتى بعد االثبات أو األمر وتفيد حينئذ العدول عن الكالم السابق كأنو لم يحدث واثباتو لما بعدىا -2

وتسمى حينئذ باالضراب .  ) ال تعامل الناس بالتعالى بل التواضع ( 
ــــلة أمثـــ

ال تصاحب األشرار بل األخيار  ما عرفت الغدر بل الوفاء  بمعنى  لكن        
أكتب رسالة بل برقية  رأيت صاروخ بل طائرة  بمعنى االضراب
ذاكرت القصة بل القراءة  ينجح الذكى بل المجتهد  بمعنى االضراب
: قد يعطيك جملة ويطلب منك وضع الحرف المناسب  ملحوظة

بل (   -إذا كانت الجملة قبل النقط  منفية ضع )لكن -1

ال (  –قبل النقط مثبتة نضع )بل إذا كانت الجملة -2
تدريبات

 : عين المعطوف والمعطوف عليو وما يفيده حرف العطف -أ
كن مفتاحاً للخير ال محراكاً للشر. -1
حضر محمد أمس ال على . -2
تقدر الدولة المجد ال المهمل . -3
 تصاحب جاىالً لكن عالماً .ال -  4
لم يأخذ أخي جائزة بل جائزتين .-5
نيل المطالب بالكفاح ال التمني . -6
أحترم األمل بل العمل .  -7



 النعت

 النعت   ىو تابع يذكر لبيان صفة في متبوعو أو ىو الصفة التي تصف اسماً 
تة وغير متغيرة .يأتي بعدىا ويسمى متبوعها  والنعت صفة ثاب

النعت يتبع منعوتو في أربعة أشياء :
الجمع ( . –التثنية  –العدد . ) اإلفراد  -1
النوع . ) التذكير والتأنيث ( -2
التنكير والتعريف . -3
جر ( . –نصب  –اإلعراب .)رفع  -4

أمثلة 
. الكونُ العظيُم * ىذا 
 السماءُ الصافيةُ .* ىذه 

     العاملين النشيطين .* رأيت 
المدرسات المجدات* سلمت على 

 أنواع النعت

النعت شبو الجملة . -3النعت الجملة .          -2النعت المفرد .             -1

 أوال النعت المفرد
نى أو جمعاً .النعت المفرد ىو ما ليس جملة وال شبو جملة سواء كان مث

مثل:  * ىذا طالٌب مجتهٌد .
* ىذان طالبان مجتهدان .
* ىؤالء طالب مجتهدون .

 متى نقول أن ىذه الكلمات نعتا مفردا ؟
عندما تتبع ما قبلها في كل شئ ) العدد ( ) النوع ( ) التنكير والتعريف ( )اإلعراب( .

ال في االمتحان ؟* كيف يأتي السؤ  
 استخرج من الفقرة السابقة نعتا مفردا ؟ -س
نبحث عن كلمة تصف ما قبلها بشئ معين وتتبع ما قبلها في كل شئ  –ج 

* من الممكن أن يفصل بين النعت المفرد ومنعوتو بفاصل .



 لقد بنى مجد مصر رجال الوطن المخلصون . -    مثل
ن النعت مفرد مؤنث أو جمع مؤنث .* إذا كان المنعوت جمع غير عاقل يكو 

 رأيت المدن العاليات . -رأيت المدن العالية .        -    مثل 
ملخص ألىم صور النعت المفرد

مثال النعت المفرد 

ثاني الخلفاء الراشدين  عُمر الفاروقُ  -( اسم + لقب = نعت .1) 

ذاكر . الطالبُ  أيهاَ  -( أيها / أيتها + اسم = نعت 2) 

. العلماُء الثالثةُ جاء  -( معدود + عدد = نعت .3) 

لعب بالكرة . الطالَب الذيرأيت  -( اسم + اسم موصول = نعت .4)

. رجاًل مجًداقابلت  -( اسم نكرة + اسم نكرة =نعت .5)

. الرجَل المَجدقابلت  - ( اسم معرفة + اسم معرفة = نعت 6) 

 ثانيا النعت الجملة

 فعلية                     اسمية                                                 
النعت الجملة ىو النعت الذي يأتي على ىيئة جملة فعلية أو اسمية وىناك شروط أساسية لجملة النعت وىى : 

البد أن يكون ما قبل ىذه الجملة اسم نكرة .-1
أن تشتمل الجملة نفسها على رابط )ضمير ( يربطها بالمنعوت .-2
ىذا الضمير يوافق المنعوت في النوع والعدد واإلعراب . -3

 
أمثلة 

لة الفعلية الجمالجملة االسمية 

. اؤىا خارقكذ شجرة الدر امرأة  -
 اإلعراب

جملة )ذكاؤىا خارق ( جملة اسمية في محل رفع نعت لـ )امـرأة 
.)  

 والرابط            الضمير في ذكاؤىا .

. يؤدى واجبويعجبني طالب  -
 اإلعراب

جملة )يؤدى واجبو ( جملة فعلية في محل رفع نعـت لــ 
 )طالب ( .
الضمير في واجبو.        والرابط    

الجمل بعد النكرات صفات



* كيف يأتي السؤال في االمتحان ؟
 استخرج من الفقرة السابقة جملة تقع نعتا ؟ -س
نبحث عن اسم نكـرة ثـم نبحـث بعـده عـن جملـة اسـمية أو فعليـة وبهـا رابـط )ضـمير( يعـود علـى المنعـوت  –ج 

 وبذلك تكون ىذه الجملة نعتا .
 ملحوظة 

ع نعتا من الممكن أن يكون الفاعل ضميرا في الجملة الفعلية التي تق
مستترا /بارزا . 
 قابلت رجال يعمل بجد . الفاعل ىنا ضمير مستتر تقديره ىو . - مثل

رأيت رجاال يعملون بجد .  الفاعل ىنا ضمير بارز ىو )واو الجماعة ( فى يعملون . -      
 ثالثا النعت شبو الجملة

ظـرف               جار ومجرور  
 ( الجار والمجرور .1النعت شبو الجملة   )

( الظرف والمضاف إليو .2)
 المنعوت ىنا نكرة وال يحتاج إلى رابط 

. دةفوق المنضوضع قلم  -.              على الرقىالصناعة عنوان  -  مثل
* ليس شرطا أن يكون المجرور اسما فقد يعوض عنو بضمير في محل جر .

( فنقول بدل منها ) عليها ( . على الشجرة )شاىدت عصفور-   مثل
مالحظات ىامة 

الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال . -1
يجوز أن يتعدد النعت لمنعوت واحد في جملة واحدة . -2

ــبتدريــــ
أعرب -1

أبصرت ىالال بين السحاب . -
 اطربنى بلبل صوتو جميل .-

حدد نوع النعت وحكمو -2
رأيت بستانا تفتحت أزىاره . -
رأيت بستانا أزىاره مفتحة .-
حول النعت المفرد إلى جملة والعكس -3
قرأت كتابا موضوعاتو شيقة .  -
ضوعات .قرأت كتابا شيق المو  -



 الحال

يبين ىيئة صاحبو . -4منصوب .    -3نكرة .     -2اسم  .     -1ىو : 
 وصاحب الحال دائما ما  يكون معرفة والحال صفة غير ثابتة .
ينقسم إلى :

شبو جمــــلة  جمــــــلة                  مفــــــرد             
الحال المفردة .-1

ىي ما ليست جملة وال شبو جملة والبد أن تكون نكرة منصوبة وتوافق صاحبها في :
 ( النوع  مذكر أو مؤنث . 1)  
 ( العدد   مفرد أو مثنى أو جمع . 2)  

 مثل / سافر الحجاج مسرورين .
.الجملة  الحال-2

ىي إما جملة اسمية أو فعلية والبد أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال وىذا الرابط إما أن يكون :
) ا ( الضمير .    ) ب ( الواو .   ) ج ( الواو و الضمير .  

 مثل / حفظت القرآن وأنا صغير .
عاد الجنود يحملون السالح .        

ل شبو الجملة .الحا-3
ىي إما ظرف أو جار ومجرور . 

رس بين تالميذه .دمثل / رأيت الم
رأيت الخطيب على المنبر .        

مالحظات ىامة جدا ً 
من الممكـــن أن يتعــدد الحــال في جملة واحــدة
مثل    * قرأت القصة مستمتعاً  يعجبني خيالها

لمات يعرب حاال ً اآلتى من ىذه الك
و جميعاً ، أجمعين، دائما، وعوضاً، .) أوالً وثانياً وثالثاً إلخ ، مادياً وأدبياً وسياسياً، وما شابو ىذه الكلمات -1

وبداًل، وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمداً وخطًأ، وسهواً، وسوياً، و معاً ، مشافهة ( .
ذاكر وحدك، ذاكر وحده، ذاكرا وحدكما .....  :ووكلمة وحد المضافة إلى الضمير تعرب حااًل نح -2



تسمع القرآن كيف...كيف إذا أتى بعدىا فعل تعرب حاال  -3
يمكن تحويل الحال من مفرد إلى جملة وشبو جملة والعكس صحيح -4

في سعادة    ..  يسعد بسعيو   ..وىو سعيد   ..سعيداب أتى الطال - :مثل 
.طويالا، وانتظرت كثير يمكن إعراب نائب المفعول المطلق حال والعكس صحيح ، مثل : حمدت اهلل    -5
قد يتقدم الحال على صاحبو )أتى فرحاً الناجح( ، أو على الفعل )فرحاً أتى الناجح ( ، أو يذكر الحال -6

)فرحاً(ويحذف الباقون 
تدريبــات

عين الحال ، ونوعها ، وصاحبها ، والرابط إن وجد فى العبارات التالية :

أقبل التلميذ إلى المدرسة نشيطا ، وجلس فى الفصل مصغيا    
مغتبطين        حيا المدرس تالميذه واقفين ، فتلقوا تحيتو 

وقف المدرس يشرح الدرس ، فأصغى التالميذ وىو يتحدث     
شاىدت التالميذ حول مدرسهم     
انطلق اللص يتسلل فى الظالم     

عدنا من الرحلة مسرورين 
يجرى النيل فى الشتاء وىو صاف

ترسل الشمس أشعتها وقد اصفرت عند األصيل 
استدعيت رجال اإلطفاء مسرعاأبصرت النار مشتعلة فى المنزل ف

      . سرنى السمك يسبح فى الماء
حول فيما يأتى النعت إلى حال ، والحال إلى نعت :

سقط المطر غزيرا  .  -أكلت الفاكهة ناضجة . -رأيت رجال نشيطا  .
 أعرب الجمل التالية :

دخلت الحديقة ثمارىا ناضجة  .*عادت الناجحات مسرورات  . 
أقبل الجيش ، وىو منتصر  .*أصطاد الطيور فوق األغصان . 

جاء الناجح ، وىو مسرور  .* أبصرت العاملين يتدربون . 
يسرنى التلميذ يؤدى واجبو .*رجع الجيش منتصرا  . 

جائعة ، وتعود وىى شبعى . تخرج الطيور من أعشاشها *  حسن خلق مهند . 
يؤدى المؤمن صالتو فى خشوع .* يعجبنى التلميذ أخالقو عالية . 

يعاون الشعب الحكومة ، وىو مخلص . 



 . التوكــيد :  ىــو ــ تابع يذكر في الكالم لدفع الشك أو النسيان
المؤكَّـد ( في اإلعراب رفعاً ونصباً وجراً ويأتي لتوكيد المعني أو  **  ىو أحد أفراد التوابع ألنو يتبع متبوعو )

 الحكم .
وينقسم التوكيد إلى نوعين :

توكيدمعنوى  -2 توكيد لفظي -1
أوالً : التوكيد اللفظي   :
 تكرار اللفظ مرتين ، سواء كان اسماً أم فعالً أم حرفاً أم جملة فعلية أم جملة اسمية. :ىو عبارة عن تعريفو

االســـم :  االجتهاُد االجتهاُد طريُق النجاِح.
الفعـــل :  حضر حضر المعلُم.

الحـــرف :  بلى بلى الصبر جميل .
الجملة الفعلية :  جاء الحُق ، جاء الحُق .

 أكبر ، اهلل أكبر.  الجملة االسمية :  اهلل
جملة ( يعرب حسب موقعو في الجملة ) متبوع ( ،  -فعالً  -اسماً  –اللفظ األول ) حرفاً  -( : 1ملحوظة ) 

 واللفظ الثاني يعرب توكيداً ) تابع ( وىو يتبع ما قبلو في اإلعراب رافعاً ونصباً وجراً.
) معناه ( ...         ادة اللفظ بمرادفوممكن أن يكون التوكيد اللفظي عن طريق إع -( : 2ملحوظة ) 

ىـذا سيف حسام .     ) توكيد لفظي مرفوع بالضمة ( -1مثـال           
جاء أتــى محمد .      ) توكيد لفظي مرفوع بالضمة ( -2

 ثانياً : التوكيد المعنــوي 
  المؤكد) المتبوع ( في المعني وتخالفو في اللفظ  يكون بألفاظ معينة ، توافق

{كل ، جميع ، نفس ، عين ، كال ، كلتا   {
 :   ومــن شـروط عمـل ىـذه األلفـاظ 

 .أن تأتي مضافة إلى ضمير يعود علي المؤكد 
 حذفها ال يؤثر على معنى الجملة .

  النفس ، العين : تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع.
   . كال ، كلتا  :  تستخدم كال للمثنى المذكر ، وكلتا للمثنى المؤنث
      كل ، جميع: تستخدم ىذه الكلمات للتوكيد إذا أردنا 

 التعميم الحقيقي الذي يناسب المعنى المقصود .
 نموذج إعرابي            ] الطالبان كالىما مجتهٌد [  

 ألنو مثنى.الطالبان : مبتدأ أول مرفوع باأللف ؛ 
 كالىمــا : مبتدأ ثاٍن مرفوع باأللف ؛ ألنو ملحق بالمثنى.  

التـــوكــــــيد



والجملة االسمية ) كالىما مجتهد ( المكونة من المبتدأ الثاني وخبره مجتهــٌد : خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالضمة 
 في محل رفع خبر للمبتدأ األول ) الطالبان (


















